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Turen til Hamburg og
Berlin

Anne, Gunhild, Peder og Uwe

6. maj til 15. maj. 2016

Pariser Platz og Brandenburger Tor

På Reichstags Kuppel
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1. og 2. dag 6. og 7. maj, fredag til lørdag: Vi  kørte til  Kolding for at hente Gunhild,  hvor vi
fortsatte til Hamburg ned til Uwe. Lørdag er vi til Hamborg havns 827 års fødselsdag. Om aftenen
slapper vi af i haven. 

Først var vi  med  færgen på
Elben og havde  et  stop  ved
museums  havnen,  hvor  vi
besøgte  en  dansk  hajkutter,
hedder Dana. Uwe har sejlet
med Dana mange gange. På
Landungsbroen  ser  vi
slæbebådsballet.  Senere  i
Hafencity  sluttede  vi  en
rigtig  dejlig  dag  med  godt
vejr og rig på oplevelser.

Blik fra færgen på Elben på restaurant Strandperlen

Landungsbroen

Container skib

Hos Hafen CitySlæbebådsballet og Elbphilharmonie

Danske hajkutter Dana, tidligere Donna
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3. dag 8. maj, søndag: Gunhild og Uwe kørte med A24 til Berlin, hvor Peder havde lejet en lejlighed
i Charlottenburg. Vi kom til lejligheden først på eftermiddagen, der var pakering lige foran døren.
Senere kørte vi  med Bus og S tog til  Stadtmitte.  På vej  hjem fortalte Gunhild om de forskellige
seværdigheder vi kørte forbi. Vi spiste aftensmad på en italiensk restaurant og nød det dejlige vejr.

Morgenmad i Bechsteinweg hos Uwe Frokost på motorvej A24

Ved Sybelstrasse, Berlin Charlottenburg til S tog ….og senere med Bus 100 tværs gennem Berlin
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4. dag, 9. maj, mandag:  Peder og Anne gik til
Lidl for at hente morgenbrød. Dagen gik med at
se  på  den forhenværende  Berlinmur.  Var  på  en
guidet tur i en underjordisk beskyttelses rum. Gik
langs med den forhenværende mur og fik et godt
indtryk  af  murens  historie.  Om  eftermiddagen
sejlede vi en tur på Landwehrkanalen og Spree,
turen gav en god fornemmelse af hvor grøn Berlin
er. Dagen sluttede med middag overfor højesteret
på restaurant ”Zur Letzten Instanz”.

Et stykke af muren ved Bernauer Strasse

OberbaumbrueckeMurkunst: East Side Gallery, fra Spree floden

Reichstag

HochbahnAnkerklause, Landwehrkanal, i Kreuzberg

Kanzleramt set fra floden Spree 
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Bode Museum på museums øen Spree bredden ved Bode Museum

Berliner Domkirke

Trætte: Pause i Zur letzten Instanz Nikolai Viertel med Nikolai Kirche
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5.  dag 10.  maj,  tirsdag:  Vi
besøgte en flot have/planteskole,
med  mamge  små  hyggekroge,
Anne  fik  et  glas  frisk  presset
appelsinjuice.  Derefter  besøgte
vi  et  tyrkisk  marked  på
Kottbusser  Tor  og  restaurant
Anker Klause. Vandrede rundt i
gaderne  og  kom  til  et  marked
hvor Anne købte hjemmesko og
tørklæde. Fik en kop kaffe, så på
gadelivet.  Peder  og  Anne  gik
senere  selv  rundt  inde  i  Berlin
og Gunhild og Uwe mødtes med
nogle venner Peter og Irmgard.
Vi mødtes alle senere på dagen,
nogle  søde  menneske.Peter  er
Uwes  skolekammerat  –  ses  til
klassefester.Hos Koenigliche Garten Akademie i Dahlem

Ved det tyrkiske markedPause i Garten Akademie 

Check Point Charlie
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Den franske domkirke

Berlins domkirke

Aftensmad med Peter og Irmgard 

Indeni den tyske domkirke

Museums øen
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6. dag 11. maj, onsdag:  Tog vi toget til Postdam,
hvor vi  lejede cykler. Vejret  var flot  solskinsvejr,
og  vi  cyklede  rundt   i  parkområdet  for  at  se
seværdighederne. Holdt pause ved  Sanssouci slot,
som før i tiden blev brugt til sommer residens. I
byen Potsdam, som ligger i meget lav/ våd område
har  hollændere  hjulpet  med  at  bygge  husene.
Potsdam er hovedstad i Brandenborg. Om aftenen
hygge i Sybelstrasse. 

Nikolaikirke ved Landtag Brandenburg

Weinberg Terrassen og Sanssouci slot

Det kinesiske tehus

Neues Palais Mølle fra Sanssouci
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Afslutning i Potsdam. Rundtur i den hollandske
kvarter.

7. dag 12. maj, torsdag: Med bus kom vi igen ind i byen til Kurfyrstendam (mest kendte indkøbsgade
i vestberlin). Midt i larmen er Gedaechniskirken med blå glasmosaik, helt fantastisk og roligt. Der er
en  del  af  den  gamle  kirke,  der  stadig  står  der,  tårnet  var  under  renovering.  Dernæst  til  KDW,
Kaufhaus des Westens, dyrt shoppingcenter.Var på teknisk museum, hvor vi kunne bruge meget tid på
at studere de mange flymaskiner og meget andet. Uwe var til middag på Hacksche Markt sammen
med  brorsønnen  Marc.  Vi  mødte  Uwe  senere  under  verdensuret  på  Alexander  Platz.  Herefter
vandrede vi videre ned af en meget flot/hyggelig gade tæt på Kollwitz Platz i Prenzlauer Berg med
mange små butikker. Vi fandt en god fiskerestaurant, Der Fischladen, der er anbefalet i bogen ”Vi
elsker Berlin”.I kvarteret var der mange børn, fordi Prenzlauer Berg i dag er et område, hvor unge
mennesker gerne vil bo.

Historisk U Bahn

Hacksche Gård

I den hollandske kvarter

Kaiser Wilhelm Gedaechtnis
Kirke
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8. dag 13. maj, fredag: Potsdammer Plads var før 2. verdenskrig den mest trafikerede plads i Berlin
og da muren kom blev den bygget på tværs af pladsen, som nu blev ingenmandsland. Sony center der
nu pryder Potsdammer Plads blev bygget i 1990. Vi gik videre til den jødiske museum, det er en stærk
oplevelse at gå der mellem betonpillerne, der bliver højere og højere. Der er 2711 af dem. Dernæst
var vi i museet, der ligger under betonpillerne, igen en meget trist historie, som det er godt vi ikke
lige glemmer. Vi gik via gaden Unten den Linden til et mindesmærke til erindring af ofrene i krig.

Turister ved Alexander Platz  -  Verdens uret

Der Fischladen (fiskebutikken) Vi spiser her i Fischladen

Fjernsyns tårnet
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I Sony centret Potsdamer Platz Berliner Bjørne

Anne og Peder ved den jødiske museum Frokost ved Pariser plads og Brandenburger Tor

Mindesmærke mod krig og magt Brandenburger Tor
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Reichstag  på  dansk  Rigsdagen  huser  Bundestag,  den  tyske  lovgivende  forsamling,  parlamentet.
Bygget  1894 og brugt  indtil  1933,  hvor  en  brand ødelagde bygningen,  senere  bombet  under  2.
verdenskrig. Efter genforeningen i 1990 restaurerede man bygningen, der efter 10 år blev taget i brug
af  parlamentet.  I  dag  er  Reichstag  mest  kendt  for  den  imponerende  glaskuppel,  som  giver  et
fantastisk blik over Berlin. Vi havde købt en rundvisning og i parlamentet fik vi en masse at vide
blandt andet at forbundsdagen, der har 598 medlemmer samt et varierende antal tillægsmedlemmer.
Jeg tror det var omkring 1000 i alt. 
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9. dag 14. maj, lørdag: Vi holdt fri om formiddagen og besøgte Angelika og Manfred  i Koenigs
Wusterhausen (30 km syd for Berlin) om eftermiddagen. De havde inviteret os til eftermiddags kaffe
og grill om aftenen. Vi fik et godt indtryk af hvordan nogle østtyskere bor. Vi mødte dem på krydstogt
i januar Sydamrika. Meget gæstfrie og søde. De er nogle af de heldige, der havde et hus, som de
kunne sælge og tjene lidt på.

10.  dag,  15.  maj,  søndag:  Vi
pakkede sammen, gjorde lejligheden
rent og i løbet af kort tid var vi på
vej hjem. Ca. midtvejs kørte vi ind i
en  lille  by  som  gav  os  indtryk  af
hvordan  det  så  ud  i  Østtyskland
inden muren faldt. Her fik vi en god
middag.  Da  vi  kom  til  Hamborg
sagde  Peder  og  Anne farvel  og
mange tak for en super god ferie i
Berlin. Nu trængte Anne og Peder til
at  komme  hjem  i  egne  omgivelser.
Uwe og Gunhild venter gæster igen i
morgen.

Ved Angelika og Manfred i Koenigs Wusterhausen Kage hos Angelika

Borgen i Neustadt Glewe, sidste stop før Hamborg


